Referat møte kommunedirektørutvalget 4. april 2022
Sted: Evje
Møtt: Eivind Berg, Kåre Einar Larsen, Frantz Are Nilsen, John Sigridnes, Karina Sloth Grindland
(teams)

0900 -0945
0945- 1030

1030 - 1130

1130 - 1200
1200 – 1245
1300 -1400

Orientering fra IKS (ved styreleder Setesdal Brannvesen IKS)
Kommunepresentasjon – bli kjent med hverandre. Organisasjon, kultur,
styrker, utfordringer, samarbeidsmuligheter mm. Åseral først ut. Presentasjon
og dialog.
Saker:
 Felles husleiesats (blant annet for regionrådet)
 Valg av representant(er) til OFA (fra AFK: «En brukergruppe skal jobbe
med organiseringen og opprettelsen av nye OFA. I den forbindelse ba
KDU oss om å kontakte dere for å be dere om å finne egnede personer
som kan delta inn i dette arbeidet. Arbeidet vil i første omgang
primært være å lage forslag til vedtekter og aksjonæravtale, som skal
presenteres på KDU i møtet 9. september i år.»
 Avklare besøk Kristiansand 20 april.
 Bil til ergoterapeut – eventuell fordeling av kostnader (tidligere
fremsendt mail. Gjelder ikke Evje.)
Lunsj
Presentasjon fra LMT Psykisk helse og rus ved Gro Berit Straum (koordinator)
Saker:
 Anbefaling forprosjekt FACT. Søknaden og informasjon sendt på mail.
 Eventuelt

Orientering IKS (Setesdal brannvesen)
-

Oppfølging av ønske om jevnlige orienteringer fra IKSene. Styreleder Leiv Rygg orienterte om
status.

Kommunepresentasjon
-

Åseral innledet. Utvalget fulgte opp med spørsmål. Bli kjent med hverandre. Organisasjon,
kultur, styrker, utfordringer, samarbeidsmuligheter.
Se vedlagte presentasjon

Felles husleiesats (blant annet for regionrådet)
-

For lav sats kan føre til at alternativinntektene kan gjøre det mindre attraktivt å leie ut
sentrale lokaler til kommunale aktører.

-

Etter en helhellig vurdering besluttet utvalget å videreføre dagens sats uendret og ta dette
opp igjen våren 2024. (Satsen er 850,- kvm + strøm, vask osv.)

Valg av representant til OFA- Brukergruppe.
-

John Sigridnes representerer Setesdal inn i brukergruppen for arbeidet med organisering og
opprettelsen av nye OFA.

Avklare besøk Kristiansand 20 april.
-

-

Utvalget skal bruke en dag på UIA. Hensikten med besøket er todelt. Før lunsj blir det en
oppfølgingssøkt med Senter for anvendt kommunalforskning i forhold til godt samspill
mellom politikk og administrasjon. Etter lunsj vil Dag Ingvar Jakobsen gi en orientering om
status til arbeidet i Generalistkommuneutvalget. H
Leder svarer ut UIA sin henvendelse om det praktiske og kommer tilbake med detaljert
program for dagen.

Bil til ergoterapeut – eventuell fordeling av kostnader (tidligere fremsendt mail. Gjelder ikke Evje.)
-

-

Det leases en bil tilpasset ergoterapeutens behov. WW Caddy eller lignende. For å gjøre
dette ryddig i forhold til ergoterapeutens bosted ber vi Evje om en kommunal
parkeringsplass på Evje.
Månedskostnader følger kjørebok og fordeles mellom kommunene etter kjøreavstand.

Presentasjon LMT
-

Se vedlegg
Åseral orienterte i den påfølgende diskusjonen om at de setter i gang mini-RISK.

Anbefaling forprosjekt FACT
-

Kommunedirektørutvalget støtter fremsendt søknad om forprosjekt FACT. Det understrekes
at dette er et forprosjekt og at beslutninger og vurderinger knyttet til eventuelt behov for
hovedprosjekt, organisering, kostnadsfordeling og tas etter at forprosjektet er avsluttet.
Kommunedirektørutvalget presiserer videre at vurderinger knyttet til kost-nytte må være en
sentral del av arbeidet. Prinsipielt forskjellige modeller for å løse behov på må skisseres i
prosjektet.

Eventuelt
-

-

-

DIGI Agder neste møte førstkommende onsdag. Områdekontaktene bes kort presentere
fremtidig felles aktivitet. For regionens del er status at vi avventer inngang i IKT Agder og vil
gjøre et felles løft på porteføljen i 2023.
Eivind orienterte om møte felles museumsstruktur Agder på Kuben. WSP ved Gisle Ekse, skal
fasilitere prosessen fremover. Mandat skal avklares frem mot sommeren. Eivind sitter i
arbeidsgruppa. Det ble avtalt å arrangere et eget møte med arkivansvarlige i regionen for å gi
han et innblikk i deres innspill til sammenslåingen.
Great Place to Work. 89% sier at Valle kommune er en god plass å jobbe. Svært bra resultat.
Valle kommune har vært på besøk på heimen i Åseral i forhold til egen modernisering. Var
imponert over hvordan heimen var bygget opp. Skryt til Åseral.
Line Håberg Løland orienterte om distrikstvennlig barnehagelærerutdanning. Tas videre inn i
hver enkelt kommune.

-

Jf. pkt. 2 i Helsefellesskapets vedtak i møtet 18.03.22, så bes LMT Setesdal om å utarbeide
forslag til høringsinnspill som vi kan løfte inn politisk i de respektive kommunene.
Tidsaspektet for dette er egentlig ganske kort, da våre høringsinnspill må behandles i «mairunden» for å rekke møtet 10.6.22 i Helsefellesskapet. Punkt 2 i vedtaket fra
Helsefellesskapet sier følgende:
o

2. OSS vedtar å sende saksframstilling til dagens møte i OSS 18.03.2022 ut på høring
til alle kommuner på Agder. KOSS tar ansvar for utsendelse og samle
høringsinnspillene som behandles i OSS - møte 10.06 i Helsefelleskapet.

